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Geachte voorzitter,  leden van het college en leden van raad. 

Mijn naam is Hakim Tampoebolon ik spreek hier als voorzitter van de dorpsraad 

Dinteloord en Prinsenland. 

Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om in te spreken over agendapunt 7, 

het raadsvoorstel betreffende het “Project Levensbos De Jaarring”.  

Er is vooraf niet gepeild of er wel behoefte is aan zo’n levensbos. In het raadsvoorstel 
staat: er bestaat een risico dat inwoners niet of nauwelijks deelnemen aan het 
levensbos door een herdenkingsboom te planten.  Het college wil de mening van de 
omwonenden en de mening van alle andere inwoners van Steenbergen pas peilen, 
nadat raadsvoorstel door de raad is aangenomen. Oftewel: nadat de raad akkoord is 
gegaan wil het college het project gaan promoten en proberen zoveel mogelijk 
deelnemers te krijgen. Volgens ons de omgekeerde wereld. 
 
Een centraal bos voor alle inwoners van Steenbergen zal de inwoners van de andere 
kernen van Steenbergen niet aanspreken. Uit reacties via de sociale media en uit 
reacties die we ontvingen van andere dorpsraden, blijkt dat veel inwoners van een kern 
liever een levensbos bij de eigen kern willen.  
 
Zodra het levensbos in de basis is aangelegd kunnen inwoners, bedrijven, stichtingen 
of andere organisaties binnen de gemeente Steenbergen zich bij de gemeente 
aanmelden voor de aanplant van een herdenkingsboom. Deze boom moet 
aangeschaft worden en kost afhankelijk van de grootte van de boom tussen de 200 en 
350 euro (prijspeil 2021 dus in de loop van de tijd zijn prijsstijgingen niet uit te sluiten). 
De kosten zullen voor velen toch een drempel vormen en dus het animo om deel te 
nemen temperen. In andere gemeente staat men toe dat een inwoner een eigen boom 
plant (met natuurlijk een beperkte keuze) en vraagt men een bescheiden bijdrage voor 
het faciliteren van het planten.  
 
Er wordt vanuit gegaan dat er jaarlijks 5 en misschien wel 10 bomen verkocht worden. 
Waarop is die schatting gebaseerd? Er is ruimte voor 175 bomen. Op deze wijze duurt 
het dus nog 35 jaar eer het bos een volwaardig bos dat bijdraagt aan de vermindering 
van de CO2 in de lucht en de biodiversiteit. 
 
Wij maken bezwaar tegen de financiering van het project met bijdragen van de 
provincie uit het AFC Nieuw Prinsenland. De dorpsraad zou graag zien dat er eerst 
eens werk wordt gemaakt van de natuurontwikkeling in de onmiddellijke omgeving van 
Dinteloord. Bijvoorbeeld aan de oostkant van Dinteloord tussen de kern en de A4. De 
dorpsraad ziet daar liever een ommetje en een bos voor de levenden dan een 
levensbos elders. 
 
Tot slot wil ik nog een opmerking maken over een punt in paragraaf 3.5. van het 
projectplan. 
 
Daar wordt gesproken over een eigendomscontract van 15 jaar. Volgens mij is dat 
juridisch niet houdbaar en bovendien ongewenst. 
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Wanneer een boom in de grond geplant wordt is die daarmee aard- en nagelvast 
verbonden en dus automatisch eigendom van de eigenaar van de grond, in dit geval 
de gemeente. Wanneer de gemeente dit niet wenst zal er notarieel een recht van 
opstal gevestigd moeten worden. Een ander optie is om de boom in een verplaatsbare 
bloembak te plaatsen.  
 
Wanneer de natuurlijke persoon of een bedrijf, vereniging of stichting eigenaar blijft 
van de boom zal deze ook aansprakelijk zijn voor eventuele schade aan eigendommen 
van derden of letsel bij personen veroorzaakt door afvallende takken of het omvallen 
van de boom.  
 
Voorts zal het tot ongewenste juridische acties kunnen leiden geval de eigenaar binnen 
de periode van 15 jaar overlijdt of het bedrijf, vereniging of stichting failliet gaat of 
ophoudt te bestaan. Bij een natuurlijk persoon behoort  de boom dan tot de 
nalatenschap en in het andere geval is de boom onderdeel van het vermogen een zal 
er dus dienovereenkomstig gehandeld moeten worden. 
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